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Introducció
No descobriré res de nou si afirmo que un dels principals motors de l’economia andorrana és
el turisme i que dintre de l’oferta turística d’Andorra, la muntanya, especialment a l’hivern, és
un factor d’atracció indiscutible. De turisme en general en parlarà el Sr. Betim Budzaku, jo em
centraré en el destí muntanya des de l’òptica de les estacions d’esquí. 
El sector de les estacions d’esquí genera, doncs, com a gran part d’Europa, la major part de
la seva activitat a l’hivern. Tot i així, els darrers anys s’ha anat incrementant l’oferta d’activitats
a l’estiu per aprofitar les infraestructures existents i sobretot per oferir un complement als
visitants en aquest període de l’any. Si l’esquí es troba com a primer motiu de visita a Andorra
durant els mesos d’hivern per a un 60% dels
visitants, a l’estiu, com apuntava, les estacions de
muntanya tenen un paper complementari.
En aquesta ponència tractaré bàsicament de
l’oferta d’hivern i faré també algunes referències a
la d’estiu.

Alguns indicadors del sector de l’esquí
Per mesurar l’activitat vinculada a l’esquí un dels
indicadors més fàcilment computables és el
nombre de dies d’esquí venuts. En el gràfic 1 es
mostra l’evolució en els darrers quinze anys. 
S’hi observa un creixement fins a arribar a la xifra
de 2.500.000 dies d’esquí, però també un sostre
en les vendes, símptoma de la maduresa en què es
troba el sector a tota l’Europa occidental i també
de la forta competència d’altres estacions dels
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Pirineus català, aragonès i francès.
Del total d’esquiadors que visiten a
Andorra, més d’un 50% provenen
d’Espanya, amb un clar predomini de
l’esquiador català. En el gràfic 2 es
pot apreciar la distribució dels
esquiadors per país d’origen. 
A part dels països emissors més
importants, es té relació comercial
amb 22 orígens diferents.
Un altre factor de dinamització de
l’economia andorrana són les
inversions que realitzen les estacions
d’esquí, que els últims deu anys han
representat 168 milions d’euros (font: Ski Andorra).
Si atenem dades d’ocupació laboral, les estacions donen feina directa a uns 1.800
treballadors. El model de negoci de les estacions d’Andorra inclou remuntadors, pistes, escola
d’esquí i restauració.
A part de l’activitat dins dels dominis, les estacions d’esquí són un motor de desenvolupament
de les activitats complementàries, com l’hostaleria, el comerç i altres serveis. Si ens fixem en
les dades de diferents estudis del sector, s’estima que per cada euro ingressat per forfet es
generen 7 euros d’impacte induït. Això pot representar una xifra d’impacte econòmic total al
voltant d’uns 400 milions d’euros per temporada. Actualment està en curs un estudi
encomanat per Ski Andorra amb l’objectiu de calcular amb més exactitud aquest impacte.

Posició competitiva del sector de l’esquí
Amb vista a formular estratègies de futur és bàsic analitzar quina és la posició competitiva de
l’esquí a Andorra. Tractarem cinc aspectes, com es pot veure en el gràfic 3, que constitueixen
les fortaleses del sector.
- Elements diferenciadors: espai esquiable (300 km de pistes), garantia de neu, qualitat de
preparació de pistes, capacitat hotelera
(39.000 llits), paisatge i entorn natural,
gestió integrada dels serveis a la muntanya.
- Oferta complementària tot l’any:
naturalesa, wellness, shopping, cultura,
gastronomia, Naturlandia, Caldea & Inúu,
Palau de Gel, 360º Xtrem.
- Tecnologia: en el pla tècnic (treball de
pistes, innivació, seguretat, forfets mans
lliures...) i relacional (Wi-Fi a les pistes,
xarxes socials, webcams HD, aplicacions
per a smartphones...)
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- Innovació: 
• Especialització d’espais: circuits infantils tematitzats, pista cronometrada, snowparks,
ski ratrack, esquí de nit, circuit de conducció... 
•  Esdeveniments i animacions: après-ski, sopars d’alçada, concerts, presentació i test
de productes.
• En productes: tipologies de forfets, traçabilitat. 

- Competicions internacionals: els darrers anys s’ha donat un fort impuls a l’organització de
proves de prestigi internacional que han contribuït a posicionar Andorra com un destí de neu
de primer nivell. Algunes de les competicions més significatives han estat:  

• Copa del Món FIS d’esquí alpí Grandvalira Soldeu 2012
• SBX FIS World Cup 2014 Vallnord Arcalís
• Total Fight Grandvalira Tarter
• Copa del Món KM llançat Grandvalira Grau Roig
• Trofeu Borrufa a Vallnord Arcalís
• El Dorado a Vallnord Arcalís

Per tancar aquest apartat esmentarem algunes de les debilitats i amenaces que afecten el sector:
- Estacionalitat del negoci. Dificultat per estabilitzar plantilles.
- Estructura de costos fixos alta, que comporta un punt d’equilibri elevat.
- Limitació de les inversions per falta, en algun cas, de rendibilitat en el negoci.
- Maduresa del sector de la neu.
- Alta competència de les estacions del Pirineu i d’opcions de lleure substitutives a la neu.
- L’entorn de crisi condiciona el consum. Sensibilitat al preu. 
- Transport públic limitat.
- Zones d’aparcament insuficients.
- Accessibilitat difícil en algun cas.
- Senyalització de vegades confusa i no homogènia.
- Canvi climàtic?

Oferta d’estiu
La muntanya a l’estiu és un espai magnífic per desenvolupar-hi tot tipus d’activitats i Andorra
reuneix les condicions ideals per atraure visitants en aquesta època. Així podem parlar
d’escalada, barranquisme, vies ferrades, llacs, trekking, senderisme… També s’ofereixen molts
itineraris per practicar el cicloturisme a les valls d’Andorra.
En aquest context les estacions d’esquí, a partir de les seves infraestructures, han desenvolupat
una oferta complementària que, entre d’altres, inclou activitats per a famílies, bike parks, golf,
itineraris de senderisme abalisats. A part s’ha potenciat un programa ampli d’esdeveniments,
alguns de gran ressò internacional, com la Copa del Món de mountain bike a Vallnord.
Aprofitant l’alçada i la disponibilitat de serveis a Andorra, una de les línies que actualment està
en creixement és la d’estades esportives, tant d’equips de base com d’alta competició.
En síntesi, a l’estiu no existeix un motor clar d’atracció de visitants com ho és l’esquí a l’hivern,
i, per tant, cal continuar estructurant un ampli ventall d’ofertes dirigides a col·lectius molt
diferents. 
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Visió de futur: reptes i oportunitats
Vistes les fortaleses i debilitats del destí muntanya, un escenari de futur, a escala de país,
hauria de preveure uns aspectes bàsics, com ara:
- Creure’s que Andorra és un país turístic (de la a a la z).
- Valorar un cop més el posicionament de la marca Andorra (el País del Pirineus?), explotant-
ne els atributs més rellevants: natura i muntanya, allotjament, comerç, clima, seguretat,
concentració, autenticitat?
- Comunicació integrada del destí. Rol de coordinació i de lideratge d’Andorra Turisme.
- Política de preus d’acord amb la categoria dels allotjaments turístics. 
- Legislació  i control en relació amb els apartaments turístics.
- Pla d’actuació amb l’objectiu de minimitzar els impactes negatius: accessibilitat, mobilitat
(transport públic), aparcaments, senyalització. 
En l’àmbit del sector, els eixos bàsics d’actuació quant a l’oferta d’hivern serien:
- Què oferim? innovació permanent en productes, serveis i activitats.
- A qui ho oferim? segmentar bé l’oferta per mercats/productes i tipologia de clients.
Adaptació continuada als mercats i segments emergents.
- Com ho hauríem d’oferir?

Aposta per l’excel·lència en els serveis. Atracció i retenció de talent en recursos humans.
Comunicació i promoció: coordinació pública – privada.
Ús intensiu de la tecnologia i de les xarxes socials.
Inversions sostenibles i focalitzades.
Lideratge en competicions d’esquí alpí, snowboard i freestyle.

En relació amb el destí muntanya a l’estiu, els aspectes bàsics generals ja han estat esmentats,
i en particular destacaria:
- En l’àmbit del sector: continuar l’esforç de desestacionalització per ser un referent al Pirineu
pel que fa a l’oferta d’estiu.
- En l’àmbit de país: aposta decidida per la promoció de la muntanya, preveient algunes línies
d’actuació com ara:

Potenciació de la xarxa de refugis.
Facilitació de l’oferta d’allotjaments rurals.
Divulgació dels itineraris de senderisme i cicloturisme.
Aprofitament d’Andorra com a centre de tecnificació d’esportistes.
Preservació al màxim dels espais naturals.

Finalment insistir en el fet que el destí muntanya ofereix un ventall d’oportunitats de
desenvolupament  si  sabem entendre bé les claus del mercat i som capaços d’aconseguir una
oferta de serveis cada cop més qualificada, i sobretot donant a conèixer les possibilitats
d’Andorra quant al turisme també a l’estiu. 
Moltes gràcies.
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